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Forbundsformanden har ordet. 
 
Så er vi igen nået til midsommer, og som tiden dog går hurtigt, og dagene igen bliver kor-
tere og kortere. Heldigvis er der altid gode fisketure at se frem til sammen med gode 
fiske-kammerater, og det fællesskab der ligger i at tage på havfiskeri, det være sig på 
klubture eller til en af vore mange konkurrencer.  
 
Som I nok har bemærket, har vi valgt at stoppe Saltvandspokalturen, da den var dårlig 
besøgt. Det skyldes nok, at det var svært at samle 4 mand fra samme klub, da det jo var 
en hold-konkurrence. 
 
Ligeledes har vi valgt at stoppe Torskefestivalen, da der også her var for få deltagere, det 
skyldes  nok flere ting, dels tidspunktet, hvor det er lidt så som så med torskefiskeriet i 
Øresund, og ferietiden så småt starter. 
 
Den næste konkurrence vi har, er Nordjysk Mesterskab i Hanstholm den 9. august, hvor 
det er Snøren fra Gug ved Ålborg, der arrangerer. Det bliver en tur på Revet med 
forhåbentlig mange fisk og arter. 
 
Herefter har vi det danske mesterskab i Helsingør, her er der rigtig mange, der allerede 
har tilmeldt sig, så der skal man nok ikke vente for længe med tilmelding, hvis man vil 
deltage i denne herlige konkurrence, der strækker sig over 2 dage. I november er det så 
fladfiskene, der må holde for. 
 
Så er der vores hjemmeside. Den har ikke fungeret efter hensigten i år. Det skyldes for en 
stor del, at vores  web-master også har et arbejde at passe, og det har vist nok taget hele 
hans fritid også. 
 
Derfor har han valgt at sige det fra sig og overlade det til Kaj Pedersen, Frederikshavn. 
Kaj er ivrig havfisker  i Skagen Havfiskeklub og medlem der, og han laver også deres 
hjemme-side. Kaj deltager også i konkurrencerne under Ambassadeurcuppen, og han er 
tillige også en god fotograf. 
 
Det lover godt for en ny hjemmeside, så hvis I har en god historie eller nogle gode 
billeder, der vedrører fiskeri, er jeg sikker på, at de bliver modtaget godt.   
 
Jeg håber og ønsker at I alle vil få en god sommer med mange fisk. 
 
Eskild.  
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      DHF’s turoversigt for år 2008.     
 
 
 
 
09. August Nordjyske Mesterskaber  Amb.Cup 
  Tilmelding og betaling sendes til: 
  Jan Lilholt, Aagade 8, Vegger, 9240 Nibe 
  Tlf.: 98 66 67 30 / 20 66 38 73 
  Tilmeldingsfrist er 15. juli 2008 
  Se nærmere på: www.snoeren.dk  
 
15. – 23. August EFSA’s European Boat Championships 2008 
  Cobh, Cork, Irland. Tilmelding slut. 
 
30. – 31. August DM i Havfiskeri fra Helsingør  Amb.Cup 
  Tilmelding HvSp på 36 75 13 15 
 
02. November FladfiskeCuppen fra Helsingør  Amb.Cup 
  Tilmelding Jan & Bo 35 26 89 70 
 

2009 
 
31. Januar DHF’s ordinære generalforsamling kl. 16:00 
  i HSLF’s lokaler i Hvidovre. 
 
01. Februar DHF’s Pokalstævne fra Helsingør  Amb.Cup. 
  Tilmelding Hvidovre Sport, Tlf.: 36 75 13 15 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DHF’s konkurrencer er åbne for alle, også ”ikke medlemmer”. Dog ikke EFSA – EM. 
Det henstilles klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer 
med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klub-
blade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil 
have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til 
tidspunktet er passeret. 
 

Deadline for stof til DHF-Bladet er:   1.3., 1.7., 1.11.  
På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør. 
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Redaktionen meddeler. 
 
Fiskeri-kontrollens telefonnumre:        Blad Nr. 03 – 2007 side 11. 
 
Mærker og Emblemer DHF og EFSA:   Se vor hjemmeside 
 
Danske Rekorder:  Se vor hjemmeside 
 
Regler for Ambassadeur-Cuppen:  Se vor hjemmeside 

 

Kig ind på vor hjemmeside 
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Fangsrapporter og Rekordformularer. 
 

Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske 
rekordfisk i A4 format kan rekvireres via e-mail eller telefonisk fra 
redaktionen. (Se blad nr. 1-2007 side 12 - 13, samt hjemmesiden) 

 

Klubbernes Hjemmesider. 
Vi opfordrer vore medlemsklubber til at meddele os adresserne på 
deres  hjemmesider, så vi kan tilføje dem som links på DHF’s hjem-
meside, og ligeledes at anbringe links til DHF’s hjemmeside på deres 
egne hjemmesider. 
___________________________________________________________ 
 
Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til 
tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. 
Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent 
senest 30.11. vil ikke modtage DHF-Bladet pr. 01.01. 

Så husk det nu! 
 

D H F – Bladet 
Kan nu læses på og downloades fra vor hjemmeside 

www.danskhavfiskerforbund.dk  
  

Deadline for stof til DHF-Bladet er:   1.3., 1.7. og 1.11. 



ELIDA HAVFISKERI 
 

 
 

DAGTURE     LANGTURE     AFTENTURE 
 

PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: 
 

Rederi: 45570724 – Mobil ombord: 20320724 
 

www.fishing.dk 
 

 
 

 
 BLINDE’S KURVE- & STOLEFLET 

                                        
    BKS v/Steen Arlyk                                 
 

     Kålmarken 20, 2860 Søborg. 

     Tlf.: 39 56 49 96. 

      

     Fletning af stolesæder 

      

     Salg af kurvemagerværktøj 

     Reparation af stolesæder udføres 

     Pris – ca.: 380,- til 1600,- kr. 

      

 



Hvidovre cup 
 
Den sidste søndag i april var der traditionen tro Hvidovre cup. X deltagere havde taget 
turen til Helsingør for at dyste mod hinanden på Øresund. Traditionen tro er hornfisken jo 
altid kommet og fladfisken i bide humør. 
 
Vi var tidligt på havnen for at møde gamle kendinge og for at afhente de bestilte orm. 
Havnen lignende sig selv, men jeg gjorde mig da nogle tanker om hvordan det hele ville 
komme til at se ud efter den store ombygning der er i vente. 
 
Kl. 6.15 går vi ombord på Hanne-Berrit, hvor grejet bliver gjort klar. Der skal skæres sild, 
samt ormene bliver pakket om og lagt på køl. Benedikte vores båd leder er også kommet 
ombord. Hun råber folk op og vi får trukket lod om vores plads. Jeg får en plads næsten 
nede agter i bagbord side. Det er en fin plads og jeg håber jo klart på at der er herfra jeg 
skal lamme tæve de øvrige deltagere. 
 
Der blæses til afgang kl. 7 og vi Peter Ølgård sejler lang op nord på hvor vi skal forsøge 
os med at fange nogle torsk. Vi ligger lang oppe nord på i Øresund og der pirkes og kaste 
fiskes efter alle kunstens regler. Der bliver også forsøgt med orm og sild. Det er ikke de 
vilde mængder af torsk der kommer op. Vi havde jo klart håbet på noget lidt vildere. Vi 
tager lidt forskellige drev på de forskellige pladser, men må til sidst opgive og sejler 
derfor videre. 
 
Hittrap revet bliver forsøgt, og der kommer lidt skubber op, men ikke noget vildt. Jeg får 
en enkelt og mine side makker får intet. Vi får ikke rigtigt noget ud af det og sejler mod 
lappegrunden. Driver lidt rundt der uden rigtigt noget bider. Michael lorenzen får bådens 
eneste hornfisk. Han var hurtig da der blev fejlkroget en hornfisk ombord af en anden 
fisker. Han fik hurtig til at tacklet om, og i første kast sad den der. Flot. Men vi sejler 
endnu engang og havner på disken. Disken ligger lidt syd for Helsingør. Plejer at være en 
fin plads til fladfisk. Der kommer jævnt op med flade. En del pæne rødspætter kommer 
op, Paw Meinertsen får en flot rødspætte på et stykke over kiloet, samt lidt isinger i 
blandet størrelser. Dagens fiskeri er ved at slutte, og, bedste mand på Hanne-Berrit bliver 
Michael Lorenzen med 6 arter.  
 
På havnen kan vi konstatere at de andre skibe har haft stort set det samme fiskeri som os. 
Bedste mand var Rolf Sørensen som fiskede på Arresø med 18 fisk 8 arter og 7,8 kg fisk. 
Det gav totalt 213,6 point. Nr2 blev Thor Rasmussen fra Greve som kom rigtigt tæt på 
med 26 fisk 7 arter og 8,7 kg. 213,4 point. Rigtigt tæt på. Nr. 3 Frank Larsen med 199,4 
point. Bedste dame blev Benedikte Havemann med 13 fisk 5 arter 3,4 kg. I alt med 93,6 
point.  Alle modtog præmier fra Hvidovre sport.  
 
Anders Wolff, DHF 
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Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD 
fra Helsingør  

Tlf.: 43690339 – Mobil: 20844123 

 
 

 



Skagen havfiske festival 2008 
 
Skagen havfiske festival var som tidligere år henlagt til kristihimmelfarts ferien weeken-
den 3-4 maj. 84 deltagere havde sat hinanden i stævne til det spændende fiskeri på de 
mange vrag og det artsrige Hertasflak..  
 
De mange deltagere kommer til Skagen allerede fredag aften for at deltage i lodtrækning 
om hvilke både man skal sejle med de 2 dage fiskeriet varer. Det plejer jer at være en 
hyggelig aften med god spise og historier fra tidligere festivaler. 5 både deltog i dette års 
festival. Igen i år havde Jesper fra JC fiskegrej i Sæby sat sin stand op med grej fra bla. 
Fladen fishing. Han havde samtidigt fået sin svenske sælger fra Fladen til Skagen så han 
kunne deltage i festivalen. Der var masser af grej i marine stuen, så der blev handlet 
lystigt med de sidste ting man jo altid mangler inden turen.  
 
Lørdag morgen er der heftig aktivitet på havnen. De sidste deltagere skulle registreres. 
Der skulle hentes agn samt der skal gøres klar med gafkroge, måle brædder osv., på alle 
skibene. Inden afgang skal trækkes lob om pladserne ombord, så der er samling ved alle 
skibe ca. en halv time før afgang. Når man så endelig kommer ombord skal der gøres en 
masse grej klart. Agn skal skæres og ormene på køl, og så lige de 3-4 obligatoriske rods.  
 
Der var en god vind denne lørdag morgen, men vi valgte alligevel at sejle nordover. 
fiskeriet var lidt blandet på de prøve ture vi havde haft inden festivalen, så en del valgte at 
fiske på vrag da fiskeriet havde været ok på de vrag der ligger nord for skagen, der var 
bla. En del torsk og lubber. Jeg var med det gode skib, Oberon og det skulle vise sig at 
være en rigtig god ide. Vi sejler en god time før vi når det første vrag. Der var straks fisk 
på de 40 m vand vraget lå på, men desværre var der en rigtigt god strøm, så det var svært 
at holde bunden, og derfor drev vi rigtigt hurtigt væk fra vraget. Der var pænt med fisk, og 
der var bid til næsten alle. Torsk, sej og lys sej kommer op, men også lidt langer kommer 
op. En lang dag men pænt med fisk kommer der op. Dog lidt besværgeligt med den kraf-
tige strøm. Bedste mand lørdag var Poul Duus med 4 arter 12 fisk og 27 kilo renset fisk. 
Poul fik nogle rigtige flotte fisk med bla. sej og torsk på omkring 7 kilo. Poul fiskede også 
ombord på Oberon, men havde lige en ekstra art i form af en lange samt godt med kilo. 
 
Søndag havde vinden lagt sig. 3-5 s/m hvilket er helt perfekt.  Der var dog stadigt en del 
strøm der ude, men fint nok til at fiske i. Jeg havde trukket en plads på skibet Mette-Pia. 
Vi lagde hurtigt en slag plan og ville forsøge nogle af de vrag der ligger på vej ud mod 
flakket. Startede på et lille vrag vi kalder sten prammen. Der er ikke rigtigt noget vrag 
tilbage andet en bunke sten.  Men det lykkedes da at fange nogle pæne torsk. Vi prøvede 
nogle gange man det var svært at ramme. Længere ude på det næste vrag var stadigt fisk 
og jeg fangede da både torsk, sej og lubbe med det samme. En noget bedre start en om 
lørdagen. Vi fiskede et godt stykke tid over vraget, og alle fik fisk. Vi var ved at være træt 
at af vrag fiske, så vi sejlede på flakket for at mede fiske resten af dagen. Der bliver landet 
godt med isinger og rødspætter. Nu var det mede fiskeriet med de lette tackler og orm. Det 
gik stærkt med de første fisk. Isinger og hvillinger kom ombord.  Der var en god afdrift på 
skibet, så vi fik affisket et godt område. Det gik stærkt med de forskellige arter. Jeg har 4 
arter sammen med en 3 andre deltagere ombord.  



Desværre fanger jeg kun undermåls rødspætter. René Sølje fanger til gengæld 3 store og 
flotte rødspætter, samt en eller 2 isinger der holder målet. Brian Ahlers har også held i 
sprøjten. Lange rødspætte, lubbe, berggylt, torsk, sej, ising kommer op, Han gør det rigtigt 
godt. Det er ikke overvældende fangster der kommer op til de øvrigt ombord, men 
alligevel sker der lidt en gang imellem.  
 
I havn kan vi konstatere at en af vrag bådene har haft et helt forrygende fiskeri. De har 
tonset fisk op, og igen er det Oberon der har haft det bedste fiskeri. Bedste mand søndag 
bliver Eskild Pedersen.  
 
Søndag aften er der traditionen tro præmie overrækkelse. Bedste mand og vinder af dette 
års festival blev Thor Rasmussen fra Greve, nr. 2 Gudmund Bøgeskov fra Frederikshavn. 
Nr. 3 Lars Launborg fra Skagen. Bedste dame blev formanden for skagen havfiske klub 
Mette Stenbroen. Bedste Junior Patcrik Ottesen fra Skagen. Dette Års lange pokal gik til 
Jan lund med en lange på 1,98 kg, han måtte til stor morskab for alle i marinestuen drikke 
champagne af denne store pokal der følger med. Alle modtog sponsor gaver fra de mange 
erhvervsdrivende i Skagen, samt JC  fiske grej i Sæby.  
 
 
Anders Wolff, Skagen havfiskeklub. 
 

 
 

Dygtig pige fra Skagen. 
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Fra Dansk Havfisker Forbunds Medlemsblad Nr. 3, Juli 1978, 5. Årgang, 
bringer vi de efterfølgende indlæg, i anledning af at det i år dels er 30 år 
siden forbundets stifter døde, og dels at det også i år er100 år siden han, 
Jens E. Frandsen, ”Festival”, blev født. 
Vi vil ligeledes både i dette nr. og næste nr. af DHF-Bladet bringe billeder 
og flere indlæg med/om/af vor ærede Jens E. ”Festival” Frandsen. 
V/redaktør af DHF-Bladet, Fritz Thomas, personlig god ven af ”Festival”. 
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Jens ombord på TURISTEN af Agersø, sidst i 60’erne. Jens Frandsen ombord på BONAVISTA med tysk ven. 

Jens Frandsen, Børge Munk Jensen og Colin Krebs Aitken, der  
Blev DHF’s formand efter Jens Frandsen. 

Jens Frandsen og Felix Andreasen, hvis hustru Lilly kunne 
fejre sin 100 års fødselsdag  her i foråret. 

Jens Frandsen med norske Frank Melby i Stavanger. Jens Frandsen underviser sin elev, undertegnede, medens Bør-
ge Munk Jensen  ser til, under DM i Nakskov 1975. 

 



DHF’s generalforsamling 1978. 
 
På Dansk Havfiskerforbunds generalforsamling på "Baronen" i København kunne formanden, Colin 
Krebs Aitken, konstatere, at 1977 havde været et travlt år for DHF og specielt for bestyrelsen. 
Forberedelserne til EM i Helsingør til efteråret kræver en meget stor arbejdsindsats, DHFs egne ar-
rangementer, og medlemmernes deltagelse i andre, såvel lokale som internationale, er, sagde for-
manden, for det meste glimrende beskrevet i vort udmærkede blad - (dette til indtægt for den afgåede 
redaktør, red.) - så dem vil jeg ikke komme nærmere ind på ud over at sige, at der i forbindelse med 
nogle af de internationale arrangementer som sædvanligt er afholdt orienteringsmøder. 
 
Formanden undlod dog ikke at nævne de danske placeringer både i Stavanger og ved EM i Plymouth, 
hvor danskerne begge steder gjorde sig særdeles fordelagtigt bemærket. Ligeledes nævntes, at en hel 
del medlemmer mere eller mindre privat eller officielt har deltaget i store og små arrangementer rundt 
om i verden og haft store og dejlige oplevelser. Endvidere nævnte Colin, at man fra ledelsens side har 
deltaget i flere Standing Committee møder i 1977 end noget tidligere år. Et af møderne blev afholdt i 
København. Men også det møde har været omtalt her i bladet, sagde formanden, og det er i det hele 
taget dejligt med den aflastning i min beretning, som de udmærkede artikler og referater gør muligt. 
Må jeg ved denne lejlighed foruden at takke bladnegrene også sige tak til de medlemmer, som ind-
sender stof. løvrigt kunne der godt være flere indsendere, det behøver, jo ikke at være de samme, der 
går igen hele tiden. Skal vi nævne nogle kedelige ting i årets løb, så vil jeg gerne her give udtryk for 
bestyrelsens mishag ved, at nogle medlemmer finder det morsomt, eller hvad de vil kalde det, at sen-
de breve til bestyrelsesmedlemmer og bladet med et indhold, der nærmer sig det banale. Når disse 
medlemmer kræver, at deres breve kommer i bladet, og deres indhold er af en sådan karakter, at de 
kræver bestyrelsens behandling, så kan man måske også forestille sig, at når en bestyrelse, der i for-
vejen virkelig har travlt, også skal beskæftige sig med noget, som den finder latterligt og banalt, da kan 
komme i den situation at tabe lysten til at fortsætte. 
 
Travlheden kunne formanden dokumentere med nogle få tal. Der har været afholdt 10 bestyrelses-
møder, 15 møder i EM-samarbejdsudvalget, foruden et utal af møder i underudvalgene til EM-forbere-
delserne. Dertil kommer ca. 10 møder, som bestyrelsens medlemmer på anden vis har været involve-
ret i. l forbindelse hermed nævnte formanden også EM-samarbejdet med Danmarks Sportsfisker For-
bunds Saltvandsudvalg, til hvilket DHF har et godt forhold. 
Det mest krævende område er EM-forberedelserne. Sammen med fire mand fra Lystfiskerklubben af 
1940's bestyrelse med Hardy Lange i spidsen, er der indtil nu afholdt 15 protokollerede møder i udva-
lget. Møderne fortsætter, og det endnu mere intenst som EM kommer nærmere det næste halve år. 
Der er ingen tvivl om, at arbejdet vil involvere flere, når vi når hen mod september, og til gennemførel-
sen af slutfasen vil der blive brug for praktisk arbejdskraft. Vi vil derfor gerne høre fra medlemmer, der 
vil give et nap med, fortsatte formanden. Jeg gør lige opmærksom på, at alle i samarbejdsudvalget er 
fiskere, der alle gerne vil fiske, men afstår herfra, for at alle kammerater i ind- og udland kan komme til 
EM i Helsingør. Det er 15 år siden, der sidst afholdtes EM i Danmark, og hvem ved, om der går 15 år 
igen. 
 
Colin omtalte herefter det store problem, der er opstået som følge af. torskestoppet. Vi undgik med 
nød og næppe at blive rigtig ramt af sildestoppet, men vi kunne ikke undgå torskestoppet, og det kan 
blive katastrofalt. Mange af de både, vi har chartret til EM, har dette fiskeri som deres levebrød, og da 
de fleste sKippere er spændt hårdt for, er muligheden for fallitter absolut til stede. Det vil i værste fald 
sige, at selv om dispensation til fiskeri ved EM gives, så har vi måske ikke både nok at sejle med. Fra 
DHF’s side vil der naturligvis blive gjort alt for, at vi ikke kommer i den situation, og fremførelse af vore 
argumenter på de rette steder kan måske ryste lovgiverne lidt. Sluttelig takkede Colin bestyrelsen for 
godt samarbejde i årets løb, og han rettede en speciel tak til Knud Juel, som i årets løb havde set sig 
nødsaget til at trække sig tilbage grundet stort arbejdspres i det daglige. Børge Munk Jensen, der var 
generalforsamlingen en glimrende dirigent, var af den ganske bestemte mening, at selv om der til sep-
tember skulle være fiskestop, så ville der blive givet dispensation til EM.  
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Vedrørende de af formanden omtalte breve til bestyrelse og blad havde en del medlemmer ordet, og 
alle var enige om, at de usaglige ting ganske simpelt skulle afvises og eventuelt henvises til general-
forsamlingen. Formandens beretning blev vedtaget med akklamation. 
 
Arne Jørgensen forelagde derefter det reviderede regnskab og redegjorde for enkelte af posterne, og 
alle var enige om at godkende regnskabet. På forslag af bestyrelsen blev der vedtaget en kontingent-
forhøjelse pr.1. oktober i år. Individuelle medlemmer skal herefter betale et årligt kontingent på 100 kr, 
medens kontingentet for life-members bliver 60 kr. Juniores skal betale halvt kontingent, og det sam-
me bliver tilfældet for pensionister, dette sidste med øjeblikkelig virkning. Fra Villy Aggerholm forelå 
der forslag om, at generalforsamlingen blev henlagt til Jylland hvert andet år. Colin anbefalede forsla-
get, men efter en hel del medlemmers kommentarer blev forslaget som fremsat forkastet, hvorimod 
generalforsamlingen på forslag af Felix Andreasen vedtog at bemyndige bestyrelsen til med hensyn-
tagen til alle - også medlemstallene - at henlægge generalforsamlingen til Jylland, men i øvrigt søge at 
benytte sig af en weekend, hvor alle bedre kan deltage uanset bopæl i landet. 
 
Jens "Festival" Frandsen havde til generalforsamlingen fremsendt forslag om oprettelse af en 
"Fool - club", hvortil han allerede havde fået fremstillet et stort farvestrålende blazermærke. 
Det er en tanke Jens Frandsen har puslet med i mange år og for så vidt allerede havde startet. 
Han havde dog ment det rigtigst, at DHF blev involveret. 
 

 
 

Jens ”Festival” Frandsens Fishing Fool mærke, som findes I nogle få eksemplarer endnu. 
 

Børge E. Rasmussen, vor næstformand kunne på bestyrelsens vegne meddele, at selv om han syn-
tes, at Jens Frandsen havde en dejlig, formidabel evne til at få alt rodet sammen i en skøn pærevæl-
ling, så fandt man ideen god, og det var tanken, at denne klub skulle danse basis for en fond, der 
kunne bruges som støtte for medlemmer, der ellers ikke - uanset kvalifikationer - var i stand til at 
deltage i forskellige arrangementer. Der forelå også forslag til love, men man erkendte, at der ikke 
havde været tid til at gennemarbejde disse på en sådan måde, at de kunne være endelige. 
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Der var fra medlemmernes side meget positiv stemning for oprettelse af denne fond, og på forslag af 
Colin blev der valgt en bestyrelse for fonden. Det blev Jens Frandsen, Colin Krebs-Aitken, Børge E. 
Rasmussen, Jørgen Christensen og Hardy Lange. Denne bestyrelse blev bemyndiget til at arbejde 
videre med oprettelsen, og der vil i juli nummeret af dette blad forhåbentlig kunne foreligge en nær-
mere redegørelse. Børge E. Rasmussen, Arne Jørgensen, Friedrich Thomas og Ib Hansen var alle på 
valg til bestyrelsen. Alle blev genvalgt med akklamation. Som suppleanter valgtes Jørgen Christensen 
og Knud Jacobsen. Otto Glud havde meddelt, at han af helbredsmæssige grunde ikke kunne fortsætte 
som revisor, og i stedet valgtes Chr. Lauritsen, Grenå, der på forhånd havde givet skriftligt tilsagn. 
Gorm Siiger blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Otto Glud æresmedlem. 
Under "Eventuelt" meddelte formanden,  at bestyrelsen enstemmigt havde vedtaget at udnævne Otto 
Glud som æresmedlem af DHF. Udnævnelsen blev modtaget med klapsalver, og Børge Munk Jensen 
omtalte Otto Gluds meget varme kammeratlige evner og ikke mindst hans omsorg for ungdommen, og 
han glædede sig til at overrække det synlige bevis til Otto Glud, som ikke selv kunne være til stede. 
Jens Frandsen, der tidligere var udnævnt som æresmedlem, modtog det nye emblem som erstatning 
for det tidligere tildelte. 
 
EFSA pokalerne, som uddeles hvert år, blev fordelt således: 
Jens Pilegaard fik saltvandspokalen for en lange på 20,470 kg, en flot ny danmarksrekord.  
Pokalen for største fisk gik til Poul Dan Rasmussen for en torsk på 19,0 kg.  
Geddepokalen, som det har været svært at få afsat de tidligere år gik til Bjarne Staal for en gedde, 
fanget i saltvand, på 2,8 kg.  
Børge Munk Jensen modtog et stort, sølvfad for sin fangst af en sailfish på 93 pounds. Den 3,5 meter 
lange, flotte fisk var fanget på en 0,26 line! Det var Munkens drømmefisk. 
 
Som punktum på generalforsamlingen blev CIMs nyeste Panamafilm forevist, og den kan "Ibber" 
Munk Jensen høste megen anerkendelse for. 
 
Udvidet skandinavisk samarbejde. 
På DHFs generalforsamling kunne formanden berette om, at der i Oslo havde været afholdt et ind-
ledende møde om et skandinavisk samarbejde om havfiskeri og konkurrencer, som f. eks. nordiske 
mesterskaber, landskampe m.m. Der deltog repræsentanter for Norsk EFSA, Norges Havfisker For-
bund, Svensk EFSA, Fritids Fiskarna i Sverige, Dansk Havfisker forbund og Danmarks Sportsfisker 
Forbund. Der arbejdes på allerede til næste år at afholde skandinaviske mesterskaber i Norge. 
Endvidere vil DHFs bestyrelse arbejde på i fremtiden gennem konkurrencer at finde frem til grundlag 
for udtagelse af landshold. Man tænker sig noget i retning af 10-12 mand, som gennem udtagelser 
skal have æren af at repræsentere Danmark. 
 
Næste nummer af dette blad. 
Næste nummer af bladet påregnes udsendt først i juli. Af hensyn til trykningen er sidste 
frist for indle-vering af stof den 19. juni. Send venligst alt til enten Ib Hansen eller Per 
Ekstrøm Jensen. 
 

 

DHF’s Pokaltur den 5. februar 1978. 
 
Med 95 deltagere fra Sverige, Østrig, Tyskland og Danmark på Bonavista, Nieren og Hanne Berit. 
Johann Schimmelmann fra Tyskland fik sit livs dag på Øresund med tre torsk over 10 kg. 
Bedste dame blev Solveig Weiss fra Østrig med en torsk på 2,1 kg. Bedste klubmedlem med 3,3 kg 
blev Per Torøe Larsen fra Rødovre. Pokalturens 6 bedste blev: 
Nr.1: Flemming Andersen 18,7 kg, Nr.2: Johann Schimmelmann 15,2 kg, Nr.3: Jørgen Jensen 
14,2 kg, Nr.4: Gorm Siiger 13,8 kg, Nr.5: Niels-Peter Albertsen 13,5 kg, Nr.6: Ole Kristensen 12,5 kg. 
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Per Thuesen med BONAVISTA i Stavanger 1972. ”Sir Henry” en af Jens Frandsens tyske venner på Bonavista. 

Jens Frandsens gode ven Carl Nielsen som var et af de første med-
lemmer i dansk EFSA, som desværre døde alt for tidligt. 

Jens ”Festival” Frandsen i Nakskov 1975. 

 



 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Her sluttede så Jens Ploug Hansens lille snak med “Festival”, og kort tid efter sluttede så også Jens’s 
rige liv, I det år hvor han ville være blevet 70 år, og desværre nåede han ikke at opleve DHF’s første 
rigtige europamesterskab fra Helsingør senere på året. 
 
Vi har indlæg og masser af billeder fra ”Festival”s begivenhedsrige liv, og det vi ikke får plads til her, vil 
vi bringe i de næste nr. af DHF-Bladet,  
 
På næste side bringer vi blandt andet et billede fra ”Festival”s forsøg på at købe Shetlands-øerne 
tilbage til Danmark. Red. 
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Jens Frandsens salgskampagne for sin gode ven Gerald V. 
Kuss’s bog ”Fishing Madness Over All Boundaries” 

Jens , Kjeld ”Gadusen”, Felix Andreasen, Børge Munk Jensen 
og  flere under en tur til Orkney-Øerne i 1976. 

Jens ”Festival” Frandsen sammen med forbundets revisor 
gennem mange år, nu også afdøde Otto Glud. 

Jens Frandsen sammen med borgmesteren på Shetlands-øerne 
som Jens ”forsøgte” at købe tilbage til Danmark. 

Jens Frandsen, Friedrich Thomas og Søren Mundeling under 
en  Stavanger-Festival i 1968. 

Stavanger-festivalen 1972. Jens Frandsen i skjorteærmer  
Midtskibs på kutteren R-379-K. 

 



Top – Listerne 2008. 
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Top 20-liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- Ajourført pr. 30-05-2008

som individuelle medlemmer.

Navn Art Vægt Klub Sted Dato

1 Heino Hviid Torsk 21,00 BG Fisk Øresund 14-03-2008

2 Jan Olsen Torsk 21,00 Snøren Gug Det Gule Rev 18-05-2008
3 Gorm Siiger Torsk 20,60 Fredagsklubben Øresund 23-01-2008
4 Bernhard Christensen Torsk 20,60 Fredagsklubben Øresund 04-02-2008
5 Palle Frese Torsk 18,50 Roskilde Sportsfiskerklub Øresund 11-03-2008
6 Per Ekstrøm Torsk 18,20 Fredagsklubben Øresund 09-02-2008
7 Jørgen Jensen Torsk 15,20 Individuelt medlem Øresund 29-01-2008
8 Brian Jensen Torsk 13,20 Fredagsklubben Øresund 14-02-2008

9 Jan Lilholt Kuller 2,70 Snøren Gug Thyborøn 23-05-2008
10

Top 10-liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medl. 

på ferie eller kortere ophold

Navn Art Vægt Klub Sted Dato

1 Niels Rasmussen Black Marlin 200,00 Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008
2 Niels Rasmussen Black Marlin 100,00 Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008
3 Karl Erik Mousted Black Marlin 80,00 Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008
4 Carsten Nielsen Stripped Marlin 75,00    Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008

5 Bjarne Pedersen Stripped Marlin 60,00 Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008
6 Carsten Nielsen Grouper 53,00 Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008
7 Kristian Tandberg Blue Marlin 50,00 Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008
8 Karl Erik Mousted Sail Fish 50,00 Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008

9 Kristian Tandberg Sail Fish 50,00 Scand. Tuna Club/BG Fisk Watamu, Kenya Februar 2008
10 Kenn Holm Sail Fish 45,00 Fredagsklubben Mexico Januar 2008

Top 10-liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som indivi. medl.

Navn Art Vægt Klub Sted Dato

1 Michael Kunis Torsk 7,70 Individuelt medlem Øresund Februar 2008

2

Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen
Dagmarsgade 36, st. th. lejl. 2
2200 københavn N

Eller: nra@bladkompagniet.dk

Meget gerne med en artikel, så redaktøren har noget til bladet
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Ambassadeur-Cup 2008

Konkurrence: 1. Pokalstævne 5. Nordjydsk Mesterskab
2. Roskilde Havfiskefestival 6. DM i havfiskeri

3. Hvidovre Cup 7. Fladfiskecup
4. Skagen Havfiskefestival

Nr. Deltager Bemærkning 1 2 3 4 5 6 7   Total

1 Thor Rasmussen 20 7 19 30 76

2 Michael Lorenzen 16 9 16 26 67
3 Jan Godsk 18 9 20 47
4 Niels Godsk Jørgensen 8 27 35

5 Brian Ahlers 17 18 35
6 Svend-Åge Madsen 17 12 2 31

7 Kenn Corneliussen 15 15 30
8 Tommy Jensen 10 19 29
9 Gudmund Bøgeskov 29 29

10 Lars Lauenborg 28 28
11 Eskild Pedersen 15 12 27

12 Martin Tinglef 14 13 27
13 Allan Riboe 19 6 25
14 Jan Lund 25 25

15 Uffe Mortensen 23 23
16 Poul Duus 22 22

17 Brian Lorenzen 21 21
18 Rolf Sørensen 20 20
19 Rasmus Pedersen 19 19

20 Poul Børge Larsen 18 18
21 Frank Stenholm Larsen 18 18

22 Søren Kristensen 17 17
23 Jan Østergård 16 16
24 Johnni Pilkjær 15 15

25 Oleg Drozdov 14 14
26 Jesper Uhlbrandt 14 14

27 Niels Jensen 14 14
28 Svend Åge "FSB" 13 13
29 Thomas Hansen 13 13

30 John Pedersen 13 13
31 Kim Riboe 12 12

For at komme i betragtning til DHF's landshold ved EFSA's europamesterskaber, 
skal man være individuelt medlem af DHF / EFSA eller life-member, samt have
dansk CPR-nummer. 

For at komme på denne liste, gælder i øvrigt at man er individuel medlem eller   
klubmedlem af DHF eller har dansk CPR-nummer.
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Ambassadeur-Cup 2008

Konkurrence: 1. Pokalstævne 5. Nordjydsk Mesterskab

2. Roskilde Havfiskefestival 6. DM i havfiskeri

3. Hvidovre Cup 7. Fladfiskecup

4. Skagen Havfiskefestival

Nr. Deltager Bemærkning 1 2 3 4 5 6 7   Total

32 Finn Larsen 3 9 12
33 Brian Fuglsang 11 11
34 Kurt Pedersen 11 11

35 Evan Nuppenau 11 11
36 Benedikte Havemann 10 10
37 Jesper Tagen 10 10
38 Michael Jacobsen 10 10
39 Kjeld Pedersen 9 9

40 Rene Hansen 8 8
41 Mette Stenbroen 8 8
42 Torben Hansen 8 8
43 John Henriksen 7 7
44 Klaus Blokhus 3 4 7
45 Tonny Jensen 7 7

46 Cees Vader 1 6 7
47 Frank Hadenstedt 7 7
48 John Andersen 6 6
49 Anders Wolff 5 5
50 Michael Jensen 5 5

51 Michael Andersson 5 5
52 Ivan Bremholm 5 5
53 Anker Henriksen 4 4
54 Jan Christensen 4 4
55 Stephen Rud Pedersen 3 3

56 Kasper Ottesen 3 3
57 Holger Petersen 2 2
58 Peter Poul Jensen 2 2
59 Leo Lottenburger 2 2
60 Henrik Jensen 1 1

61 Kurt Andersen 1 1
62 Steffen Pedersen 1 1

For at komme i betragtning til DHF's landshold ved EFSA's europamesterskaber, 

skal man være individuelt medlem af DHF / EFSA eller life-member, samt have

dansk CPR-nummer. 

For at komme på denne liste, gælder i øvrigt at man er individuel medlem eller   

klubmedlem af DHF eller har dansk CPR-nummer.



 



Fladfiskecuppen 2008 

Der sejles fra Helsingør statshavn, og der fiskes i farvandet omkring Helsingør. Konkurrencen er lavet som en 
pokalturnering, hvor kun de bedste fra hver båd går videre til finalen. 
 
Vi sejler med: "Havstrygeren" , "Sværd" og "Nadia". 
Procentuelt vil der går lige mange videre fra alle både, så ingen er forfordelt. 
Det er kun fladfisk, der tæller med i konkurrencen.  
 
 
Pointsystemer er som følger: 

Art Point Mindste mål i cm 

Rødspætte 3 28 

Ising 2 28 

Skrubbe 1 28 

Pighvar 3 30 

Slethvar 3 30 

Andre arter 3 det lovligt gældende 

 
Det er længden ved indvejning der er gældende. 
I tilfælde af pointlighed, vil det være det fleste antal fladfisk, der afgør hvem der går videre, afgøre dette intet, er 
det tungeste fladfisk der afgør ligheden.  
 
Tidspunkt: 
Afgang kl. 07:00 til 11:30 fra Helsingør Statshavn. Lodtrækning og ombordstigning kl. 06:30. Afhentning af orm 
på kajen fra kl. 06:00. 
 
Finalen: 
Fiskes fra Sværd fra kl. 12:00 til 16:30 (Den er gratis). Der vil være præmier til de 5 med flest point, samt til den 
største fladfisk i finalen. 
Fangsten fra formiddagen, skal hvis de medtages på finaleturen, deponeres midtskibs i lukkede poser.  
 
Bådene vender hver anden gang, hvis det ikke er muligt for skipperen at holde den op i strømmen. Der må fiskes 
med maks. 3 enkeltkroge. 
 
Der må kun fiskes med en stang, dog må en reservestang gerne være monteret med line gennem øjerne samt 
blinklås. 
 
Kun krogning foran gællelinjen tæller. 
 
Information og agnbestilling hos Jan & Bo i Helsingør (Carsten) # 49 26 26 94  
 
Pris pr. deltager 350,- kr. 
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  Fangstrapport til DHF.   
 
Sendes til:  Niels Rasmussen 

Dagmarsgade 36, st.th. 0002 
2200 København N. 

 
Senest 30 dage efter fangsten. 
 
Fangers Navn:_______________________________________________ 
 
Adresse:____________________________________________________ 
 
Post-nr. og By:_______________________________________________ 
  
Klubmedlem:_____   Individuelt Medlem:_____      Ferieophold:_____ 
 
Klub:_______________________________________________________ 
 
Medlemsnr.:____________ 
 
Fiskens art:__________________________________Vægt:___________ 
 
Dato for fangsten:__________Sted:______________________________  
 
Vidner til fangsten: 
 
1: __________________________________________________________ 
 
2: __________________________________________________________ 
 
Fangers underskrift:__________________________________________ 
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